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ATA NÚMERO QUINZE (2017-2021), DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRE-

GAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DO 

ANO DE 2018: -------------------------------------------------------------------  

 ------------- Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Carre-

gal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente o 

Executivo Camarário, sob a presidência do Presidente da Câmara Rogério Mota Abrantes 

e com a presença dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista, 

Toni Serge Costa Ribeiro e Ana Cristina Silva Sousa Borges.  ----------------------------------------------------  

 ------------- VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM E ABERTURA DA REUNIÃO. ---------------  

 ------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente quinze horas, 

quando o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ------------------------------------  

 ------------- APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe de Divisão de Ad-

ministração Geral, António Manuel Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara informou que na sequência do expediente, entretanto 

rececionado, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: --------------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.194v a 197) ----------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.194v a 197) -------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.197 a 205) -------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.197 a 197v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.1897v) ------------------------------  

 --------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.197v a 198v) ------------------------------------------------------  

 ------------- 3. DESTAQUES (a fls.197v a 198v) ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3.1. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 



 

MORADIA COM A ÁREA TOTAL DE 1043,5 M2, SITA EM LINHOIS, FREGUESIA DE CABA-

NAS DE VIRIATO, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROCESSO N.º 02/2018. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.197v a 198) ---------------------------------------------------  

 ------------- 3.2. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA COM A ÁREA TOTAL DE 1416,00 M2, SITA À QUINTA DA TROFA, FREGUESIA E 

CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROCESSO N.º 05/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.198 a 198v) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- COMPROPRIEDADES (a fls.198v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO N.º 3098 

DA FREGUESIA DE BEIJÓS. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI 

N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). PROCESSO N.º 06/2018. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.198v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.198v a 200) --------------------------------------------  

 ------------- APOIOS (a fls.198v a 199) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. OBRAS DE REMODELAÇÃO EM HABITAÇÃO. PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 

624. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 

(a fls.198v a 199) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 6. NATAÇÃO ADAPTADA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA SOB O N.º 

534. PARECER JURÍDICO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNI-

CIPAL. (a fls.199) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 7. TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E 

PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS (a fls.199 a 200) ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7.1 PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 3272. ANÁLISE E DELIBERA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.199v) --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7.2 PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 3379. ANÁLISE E DELIBERA-
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ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.199v a 200) ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.200 a 200v) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- VISITA DE ESTUDO AO JARDIM ZOOLÓGICO (a fls.200) --------------------------------------------  

 ------------- 8. CONVITE EMANADO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO 

SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.200) -------------------------------------  

 ------------- EMPREITADAS (a fls.200 a 200v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. "SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE 

SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO" – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE MINUTA DO CON-

TRATO ADICIONAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.200 a 200v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS (a fls.200v a 202)-----------------------------------------  

 ------------- CARNAVALÂNDIA 2018 (a fls.200v) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. EMAIL DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.200v) ------------------------------------------------------------  

 ------------- GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 2018 (a fls.200v a 201) -----------------------------------------  

 ------------- 11. EMAIL E OFÍCIO EMANADOS DO GRUPO DESPORTIVO 3 SANTOS 

POPULARES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.201) -----------------------  

 ------------- CASA DA BEIRA ALTA (a fls.201) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. INSCRIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMO SÓCIA. ANÁLISE E DELIBERA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.201) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- INCÊNDIOS 2017 (a fls.201 a 201v) -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------  13. OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.201 a 201v) --  

 ------------- FESTAS DO CONCELHO 2018 (a fls.201v a 202) ----------------------------------------------------------  

  ------------- 14. CEDÊNCIA DO RECINTO DA FEIRA. OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 



 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.201v a 202)-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE (a fls.202) ---------------------------------------------------  

 ------------- RAMAIS DE ESGOTO (a fls.202) ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO, NA ESTRADA DE LACEIRAS-CABANAS 

DE VIRIATO, FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. 

REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 34. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.202) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.202 

a 203) ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.202 a 203) ---------------------------------------  

 ------------- 16.1 RECONSTRUÇÃO DE MURO, NO LUGAR DE CASAL, LOCALIDADE E FRE-

GUESIA DE BEIJÓS, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

PROCESSO N.º 16/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 

202v) ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16.2 CONSTRUÇÃO DE MURO, NO LUGAR DA QUINTA DAS ROÇADAS, VILA MEÃ, 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. PROCESSO N.º 13/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.202v a 203) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.203 a 205) ------------------------------------------------------  

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.203) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 17. ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES OU ATIVIDADES PRIVADAS. REQUERIMENTO 

REGISTADO SOB O N.º 604. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.203)-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTOS (a fls.203 a 203v) -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- 18. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES DE PETRÓLEO LIQUEFEITOS, GÁS 

PROPANO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(PISCINAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA BÁSICA NUNO ÁLVARES). 

ESCOLHA E INÍCIO DE PROCEDIMENTO - CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE E DELIBERA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.203 a 203v) ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL (a fls.203v) --------------------------------------------------------  

 ------------- 19. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DA CASA DA QUINTA DO BOIÇO, NA VILA E 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DE-

LIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.203v) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO (a fls. 204) ------------------------------------------------------------------  

 ------------- 20. ESCAVAÇÕES NA ORCA DA VÍBORA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.204) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (a fls.204) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 21. PROPOSTA DO JORNAL CENTRO NOTÍCIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.204) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROCESSO Nº 574/13.6TBSCD (a fls.204 a 204v) ------------------------------------------------------  

 ------------- 22. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.204 a 204v) -----------------------------------------------------  

 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS (a fls.204v) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 23. ALTERAÇÃO DA DATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.204v) ----------------------------------------------------  

 ------------- BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.204v) --------------------------------------------------------------  

 ------------- 24. PROGRAMA/CONDIÇÕES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO (ÉPOCA DE VERÃO). 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.204v) --------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.204v a 205) ----------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- 25. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.204v a 205) ------------------------------------------   

 ------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes 

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0187/20180511) 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. ------------  

 ------------- Intervenção do Presidente da Câmara e dos Vereadores. -------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara deu a conhecer o registo escrito da sua presença em 

reuniões e outras iniciativas, que disponibilizou aos membros do Executivo Camarário, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 25/04/2018, esteve presente nas Cerimónias do 25 de Abril; --------------------------   

 ------------- No dia 27/04/2018, esteve presente na sessão ordinária de abril da Assembleia 

Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/04/2018, esteve presente na FIT – Feira Ibérica de Turismo da Guarda;  --   

 ------------- No dia 01/05/2018, participou nas comemorações do 1.º de Maio, promovidas 

pelo Grupo Zés Pereiras de Oliveira do Conde; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 02/05/2018, procedeu à assinatura de contratos com colaboradores, no 

âmbito da regularização de vínculos precários; e esteve presente numa reunião do conse-

lho coordenador da RIS3 do Centro; ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 04/05/2018, esteve presente numa reunião de trabalho, com Sua Excelên-

cia o Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, na Comunidade Intermunici-

pal Viseu Dão Lafões; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 07/05/2018, procedeu à assinatura de contratos com colaboradores, no 

âmbito da regularização de vínculos precários; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/05/2018, esteve presente numa reunião ordinária da Comunidade In-
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termunicipal Viseu Dão Lafões; ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 09/05/2018, participou numa reunião com técnicos da SPI, relacionada 

com uma candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade; numa reunião com a Diretora 

da empresa Vibeiras; e com o munícipe José António Almeida Figueiredo; -----------------------------  

 ------------- No dia 11/05/2018, reuniu com Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado 

do Turismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Neste período de tempo, reuniu, diariamente, com Chefes de Divisão e outros 

colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Informou, ainda, acerca de assuntos que de imediato iriam ser disponibilizados e 

que iriam ser agendados nas ordens do dia de próximas reuniões. ------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- Vice-presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo es-

crito da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: -----------------------   

------------- No dia 25/04/2018, esteve presente nas Cerimónias do 25 de Abril; --------------------------   

------------- No dia 26/04/2018, reuniu com colaboradores do Setor do Desporto, tendo em 

vista a organização das Férias Desportivas de Verão; ----------------------------------------------------------------  

------------- No dia 27/04/2018, esteve presente na sessão ordinária de abril da Assembleia 

Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 02/05/2018, esteve presente numa reunião de trabalho relacionada com o 

regime jurídico de transportes terrestres de passageiros; e visitou a empresa Euroralex, no 

âmbito do projeto “Empreendedorismo nas Escolas da Comunidade Intermunicipal Viseu 

Dão Lafões”;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------- No dia 04/05/2018, esteve presente numa reunião para definição e planeamento 

da rede escolar do ano letivo de 2018/2019, nos serviços regionais da DGEstE; ---------------------   



 

------------- No dia 07/05/2018, promoveu uma reunião, via skype, com a empresa VTM e a 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no âmbito do regime jurídico de transpor-

tes terrestres de passageiros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 08/05/2018, esteve presente numa reunião de preparação da audição de 

finalistas, com o CMAD – Conservatório de Música e Artes do Dão, de Santa Comba Dão; ---   

------------- No dia 09/05/2018, esteve presente na formalização da aceitação dos cargos 

respetivos, constituição e primeira reunião de funcionamento da Comissão de Trânsito; e 

no concurso municipal de ideias de negócio; ------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 10/05/2018, promoveu entrevistas a POC´s. -----------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-presidente da Câmara complementou a sua intervenção, dando a conhe-

cer as conclusões havidas na reunião na DGEstE, referente ao planeamento da rede esco-

lar, tendo informado que tinha solicitado aos serviços documentos que pudessem ajudar 

a clarificar o assunto referente ao funcionamento de uma sala, que se tem mantido, na 

Escola de Cabanas de Viriato. Prosseguiu, afirmando que no próximo dia dezoito de maio 

de dois mil e dezoito, o Museu Municipal iria comemorar o Dia Internacional dos Museus, 

estando programadas iniciativas a levar a efeito no Núcleo Museológico das Escolas Pri-

márias, com inclusão de uma exposição referente aos Cem Anos da Companhia dos For-

nos Elétricos. Deu informações pormenorizadas acerca deste assunto e sobre a possibili-

dade de abertura do Núcleo Museológico, como forma de dinamização do Parque Alzira 

Cláudio, referindo que existia uma equipa a trabalhar nesta dinamização, de modo a que o 

Parque Alzira Cláudio se possa constituir e manter como espaço de excelência, no que 

concerne ao lazer e atratividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ana Cristina Silva Sousa Borges. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges deu a conhecer o registo escrito da 

sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos:  ------------------------------------  

------------- No dia 25/04/2018, esteve presente nas Cerimónias do 25 de Abril;  -------------------------  

------------- No dia 26/04/2018, reuniu com colaboradores do Setor do Desporto, no âmbito 

do projeto “Natação Adaptada – Gil Mota Mendes”; ------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 27/04/2018, esteve presente numa reunião da Comissão Municipal de 

Proteção de Idosos de Carregal do Sal; e esteve presente na sessão ordinária de abril da 

Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 28/04/2018, esteve presente na FIT – Feira Ibérica de Turismo da Guarda;  --   

------------- No dia 29/04/2018, esteve presente nas comemorações do 41.º aniversário da 

ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos; -----------------------------------------------------------   

------------- No dia 01/05/2018, participou na bênção dos campos, nos Carvalhais, promovida 

pela Associação para o Progresso de Travanca de S. Tomé; ----------------------------------------------------  

 ------------- No dia 02/05/2018, presidiu a duas reuniões da Comissão Municipal de Proteção 

de Crianças e Jovens de Carregal do Sal (modalidade restrita e alargada); ------------------------------  

 ------------- No dia 03/05/2018, esteve presente numa reunião da ADICES; e no seminário 

promovido pela USCSAL, no Centro Cultural de Carregal do Sal; -----------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/05/2018, participou na comemoração do Dia do Bombeiro, no Jardim 

dos Pequeninos em Cabanas de Viriato; esteve presente numa reunião da ADICES; e na 

reunião sobre comportamentos aditivos e dependências, na Sede da Junta de Freguesia 

de Beijós; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 06/05/2018, recebeu um grupo de peregrinos de São João da Pesqueira, 

no Pavilhão Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/05/2018, participou na ação - Programa Aldeia Segura e Pessoas Se-

guras - Preparatório de Implementação pelos SMPC – Serviços Municipais de Proteção 



 

Civil, em Mortágua; e participou no Workshop - Plano Florestal para uma Aldeia + Verde, 

na Sede da Junta de Freguesia de Beijós; ------------------------------------------------------------------------------------   

  ------------ No dia 09/05/2018, participou numa reunião, com técnicos da SPI, relacionada 

com uma candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade; presidiu à reunião da Comis-

são Municipal de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal (modalidade restrita); 

participou numa reunião com técnicos de empresas da especialidade (Kapture – solu-

ções de Digitalização e Skillmind - Consultoria e Sistemas de Informação, S.A.), com o 

objetivo de ser encontrada solução para digitalização de toda a documentação existente 

no arquivo da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 10/05/2018, participou numa reunião, no âmbito da reconstrução das ha-

bitações ardidas nos incêndios de outubro de 2017, na Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Centro; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Fez, ainda, neste período de tempo, atendimento diário a munícipes no âmbito da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de Ido-

sos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem co-

mo a coordenação e distribuição de apoios. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges complementou a sua intervenção, 

para pormenorizar os assuntos tratados nas reuniões havidas na Junta de Freguesia de 

Beijós e em Mortágua, subordinada ao tema “Aldeia Segura e Pessoas Seguras”, dando 

especial enfoque à criação do oficial de segurança local que tem por missão, em caso de 

necessidade e de emergência, coordenar as operações, encaminhar para refúgio e centro 

de apoio. Informou que estas ações foram ministradas pelo Comandante Operacional do 

Distrito de Viseu, Miguel Ângelo. Deu informação do montante angariado no jantar reali-

zado na Day After e do que iria pertencer ao Município de Carregal do Sal. Pormenorizou 
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as conclusões da reunião havida, no dia anterior, na Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Centro, especialmente destinada a fazer um ponto de situação 

sobre os prejuízos dos incêndios florestais do mês de outubro do ano findo. Referiu que 

os processos de Carregal do Sal estavam bem encaminhados e a Presidente da Comis-

são de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro reafirmou que queria ver 

obra, em todos os municípios afetados, no próximo mês de junho.  -----------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- Toni Serge Costa Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para abordar os seguintes 

assuntos: Relativamente ao não agendamento e resolução de um problema de trânsito, 

relacionado com a colocação de passadeiras e lomba, na sequência da intervenção do 

munícipe António Adérito da Costa, na reunião de vinte e quatro de novembro de dois mil 

e dezassete; e o não envio, a dar conhecimento aos interessados, de uma proposta de 

louvor, aprovada na primeira reunião da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e um 

de outubro de dois mil e dezassete, a propósito do flagelo dos incêndios florestais. --------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- Vice-presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para dar resposta, referindo que o 

assunto do trânsito focado pelo Vereador Toni Serge será analisado proximamente, não 

tendo sido inserido, por lapso, na ordem do dia da reunião da Comissão de Trânsito, fi-

cando tal lapso a dever-se ao facto de não ter existido, aquando da intervenção do muní-

cipe, documento de suporte. Relativamente ao não envio, a dar conhecimento da propos-

ta de louvor, disse que esse assunto costuma ser coordenado pelo Presidente da Assem-

bleia Municipal e, desta forma, o mesmo iria ser encaminhado para os serviços que apoi-

am o órgão deliberativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



 

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0188/20180511) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ---------------------  

 ------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números oitenta 

e quatro), referentes ao dia sete de maio de dois mil e dezoito, que apresentavam os se-

guintes saldos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €6 125,06 (seis mil, cento e vinte e cinco 

euros e seis cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium BCP, 

Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de 

€2 821 949,35 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e nove 

euros e trinta e cinco cêntimos); o que perfaz um total de €2 828 074,41 (dois milhões, 

oitocentos e vinte e oito mil, setenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos).  -------------------    

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €202,28 (duzentos e dois eu-

ros e vinte e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do Sal, 

a quantia de €147 571,44 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e um euros e 

quarenta e quatro cêntimos); o que perfaz um total de €147 773,72 (cento e quarenta e 

sete mil, setecentos e setenta e três euros e setenta e dois cêntimos).  -----------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

 -------------  URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. DESTAQUES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0189/20180511) 3.1. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM A ÁREA TOTAL DE 1043,5 M2, SITA EM LINHOIS, FRE-

GUESIA DE CABANAS DE VIRIATO, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROCESSO N.º 

02/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------  
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 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/20, sob o n.º 2628 ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação dos serviços, datada de vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, 

referente ao destaque de uma parcela de terreno com a área de 1043,5 m2 (mil e quarenta 

e três virgula cinco metros quadrados), no lugar de Linhois, Vila e Freguesia de Cabanas 

de Viriato, Concelho de Carregal do Sal. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido de destaque requerido por Vanessa 

da Silva Nogueira, de uma parcela de terreno destinada à construção urbana, com a área 

de 1 043,5 m2 (mil e quarenta e três virgula cinco metros quadrados), proveniente do pré-

dio rústico inscrito na matriz sob o artigo cinco mil cento e cinquenta e oito e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o número três mil oitocentos e 

cinquenta e nove, ambos da Freguesia de Cabanas de Viriato, Concelho de Carregal do 

Sal, nos termos e condições das informações prestadas pelos serviços. --------------------------------    

 ------------- (0190/20180511) 3.2. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA A 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM A ÁREA TOTAL DE 1416,00 M2, SITA À QUINTA DA 

TROFA, FREGUESIA E CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROCESSO N.º 05/2018. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/23, sob o n.º 65). ------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente ao destaque de 

uma parcela de terreno com a área de 1 416 m2 (mil quatrocentos e dezasseis metros 

quadrados), no lugar de Quinta da Trofa, Vila, Freguesia e Concelho de Carregal do Sal.--------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido de destaque requerido por Ilídio Nu-

nes Fernandes, de uma parcela de terreno destinada à construção urbana, com a área de 



 

1 416 m2 (mil quatrocentos e dezasseis metros quadrados), proveniente da parte rústica 

do prédio misto inscrita na matriz sob o artigo setecentos e oitenta e sete (a parte urbana 

está inscrita sob os números oitocentos e sete e mil seiscentos e vinte e oito) e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o número seiscentos e noven-

ta e oito, todos da Freguesia de Carregal do Sal.  ------------------------------------------------------------------------    

 ------------- COMPROPRIEDADES ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0191/20180511) 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO 

RÚSTICO, ARTIGO N.º 3098 DA FREGUESIA DE BEIJÓS. EMISSÃO DE PARECER AO 

ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). 

PROCESSO N.º 06/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/20, sob o n.º 146). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação dos serviços, datada de vinte e seis de abril do corrente ano.-------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido para constituição de comproprieda-

de, referente ao artigo rústico três mil e noventa e oito, sito à Regada, localidade e Fregue-

sia de Beijós, Concelho de Carregal do Sal, no âmbito do pedido formulado pela munícipe 

Rosa Maria Pereira, nos termos e para os efeitos das disposições da Lei número noventa 

e um barra noventa e cinco, de dois de setembro e suas ulteriores alterações. Mais 

deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade. ------------------------------------------------   

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- APOIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0192/20180511) 5. OBRAS DE REMODELAÇÃO EM HABITAÇÃO. PEDIDO RE-

GISTADO SOB O N.º 624. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/30, sob o n.º 624). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação dos serviços, datada de dois do corrente mês e ano. A Vereadora 

Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as informações tidas por ade-

quadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando o estado de saúde da 

pessoa a apoiar, limitada fisicamente, devido a esclerose múltipla.  -----------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade apoiar a munícipe Maria do Rosário Castanheira Fer-

nandes de Figueiredo e Liz, nos termos das informações prestadas. ---------------------------------------   

 ------------- (0193/20180511) 6. NATAÇÃO ADAPTADA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS RE-

GISTADA SOB O N.º 534. PARECER JURÍDICO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob o n.º 534). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação e o parecer jurídico dos serviços, este sob o número setenta e no-

ve, datados de nove e de dezanove de abril do corrente ano. A Vereadora Ana Cristina Sil-

va Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa 

compreensão do tema em referência, evidenciando o empenho do utente das Piscinas 

Municipais, Gil Mota Mendes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade considerar o projeto de Natação Adaptada parte inte-

grante das atividades das Piscinas Municipais, apoiando o seu desenvolvimento e o na-

dador Gil Mota Mendes, nos termos plasmados no parecer jurídico atrás referido. ----------------  

 ------------- 7. TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E 

PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- (0194/20180511) 7.1 PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 3272. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/23, sob o n.º 3272). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação dos serviços número oitenta e um, datada de vinte e quatro de 

abril do corrente ano. O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para dar as explica-

ções tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando o 

enquadramento regulamentar aplicável. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Anabela 

Figueiras dos Santos Batista, referente aos benefícios do tarifário para famílias numero-

sas, por, no caso em apreço, estarem reunidos os requisitos a que alude o número cinco 

do artigo sexagésimo primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação 

de Serviços em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0195/20180511) 7.2 PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 3379. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/27, sob o n.º 3379). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com a informação dos serviços número oitenta e sete, datada de sete do corrente 

mês e ano. A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as ex-

plicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando 

o enquadramento regulamentar aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Maria do 

Rosário Castanheira Fernandes de Figueiredo e Liz, referente aos benefícios do tarifário 
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social para famílias carenciadas, por, no caso em apreço, estarem reunidos os requisitos 

a que alude o número seis do artigo sexagésimo primeiro do Regulamento e Tabela de 

Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor e bem assim da prática seguida para 

pedidos similares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- VISITA DE ESTUDO AO JARDIM ZOOLÓGICO --------------------------------------------------------------  

 ------------- (0196/20180511) 8. CONVITE EMANADO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/27, sob o n.º 3369). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o convite supramencionado, emanado do Agrupamento 

de Escolas de Carregal do Sal, formulado através do ofício número seiscentos e sessenta 

e um, datado de vinte e quatro de abril do corrente ano. ------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade indicar os membros que vão participar na visita de 

estudo dos alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo ao Jardim Zoológico, no 

próximo dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezoito: Presidente da Câmara, Rogério 

Mota Abrantes, Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista e Vereadores António 

Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro.   --------------------------------------------------------------  

 ------------- EMPREITADAS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0197/20180511) 9. "SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO 

DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO" – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE 

MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/05/04, sob n.º 662). -------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-



 

ado com a informação dos serviços número duzentos e vinte e cinco, datada do corrente 

mês e ano. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por 

adequadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adi-

cionais para o conteúdo das peças do processo. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto, tomou conhecimento 

do despacho de concordância do Presidente da Câmara, datado de quatro do corrente 

mês e ano e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a 

proposta apresentada, referente à aprovação da minuta do contrato adicional, com o pre-

ço de €2 700,75 (dois mil, setecentos euros e setenta e cinco cêntimos), sem inclusão do 

IVA à taxa legal em vigor, decorrente da realização de trabalhos a mais da empreitada de 

“Saúde de Proximidade - Reabilitação da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de 

Viriato”, adjudicados à firma Vilda, Construção Civil, S.A. -----------------------------------------------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS-----------------------------------------------------------------------  

 ------------- CARNAVALÂNDIA 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0198/20180511) 10. EMAIL DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE CABANAS DE 

VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/27, sob o n.º 3372). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email, emanado Associação do Carnaval de Cabanas 

de Viriato, datado de vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, subordinado ao assunto 

supramencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade apoiar a iniciativa Carnavalância que a Associação do 

Carnaval de Cabanas de Viriato vai levar a efeito no próximo dia vinte e sete de maio de 

dois mil e dezoito, disponibilizando a parte restante do subsídio (com referência ao mon-

tante do ano de dois mil e dezassete) e, dentro das disponibilidades da Câmara Municipal, 
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apoiar na parte restante do pedido formulado, com exceção do seguro de acidentes pes-

soais. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 2018 -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0199/20180511) 11. EMAIL E OFÍCIO EMANADOS DO GRUPO DESPORTIVO 3 

SANTOS POPULARES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/27, sob o n.º 3375). --   

 ------------- Foram presentes, na reunião, o email e oficio, emanados do Grupo Desportivo 3 

Santos Populares, datados de vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, subordinados ao 

assunto supramencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade disponibilizar o apoio ao Grupo Desportivo 3 Santos 

Populares para a realização do XXII Grande Prémio de Atletismo, no próximo dia oito de 

julho de dois mil e dezoito, com referência aos montantes e termos do ano de dois mil e 

dezassete e bem assim os restantes apoios à semelhança da prática seguida em edições 

anteriores.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CASA DA BEIRA ALTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0200/20180511) 12. INSCRIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMO SÓCIA. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/05/07, sob o n.º 3565). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email supramencionado, datado de sete do corrente 

mês e ano, emanado da Casa da Beira Alta.--------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade não formalizar a adesão à Casa da Beira Alta, nos 

termos solicitados, ficando de aguardar por melhor oportunidade. ------------------------------------------  

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva, no início da apreciação dos pon-



 

tos seguinte, treze e catorze, mostrou o seu impedimento e saiu da Sala. -------------------------------  

 ------------- INCÊNDIOS 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0201/20180511)13. OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

PAL. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/30, sob o n.º 3425). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício supramencionado emanado da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, sob o número quarenta e qua-

tro barra dois mil e dezoito, datado de doze de abril, subordinado ao assunto “Incêndios 

2017 – Apoio”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal, com a atribuição do montante de €844,65 (oitocentos e 

quarenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------   

 ------------- FESTAS DO CONCELHO 2018----------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------ (0202/20180511) 14. CEDÊNCIA DO RECINTO DA FEIRA. OFÍCIO DA ASSOCIA-

ÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/20, sob o n.º 3228). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número quarenta e sete barra dois mil e dezoito, 

datado de dezanove do corrente mês e ano, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal, subordinado ao assunto “Festas do Concelho 2018. Ce-

dência do Recinto da Feira”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, referente à cedência do 

recinto da feira, no âmbito da preparação e realização das Festas do Concelho, edição de 

dois mil e dezoito. Assim, as feiras semanais de vinte e nove de junho e as feiras sema-

nais do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, serão realizadas nos Carvalhais, reto-

mando o seu figurino habitual a partir do mês de agosto de dois mil e dezoito (inclusive). ----  

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva retomou as suas funções. -----------------  

 ------------- SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- RAMAIS DE ESGOTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0203/20180511) 15. INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO, NA ESTRADA DE 

LACEIRAS-CABANAS DE VIRIATO, FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO, CONCELHO DE 

CARREGAL DO SAL. REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 34. ANÁLISE E DELIBERA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/16, sob o n.º 34). ------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, em que é requerente o 

munícipe Ricardo Filipe Simões dos Santos, que se encontrava capeado com a informa-

ção dos serviços número duzentos e dezassete, datada de vinte e seis de abril de dois mil 

e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços, no sentido de o munícipe Ricardo Filipe Simões dos Santos beneficiar de uma 

redução de cinquenta por cento do preço a pagar pelo prolongamento da conduta, na 

medida em que esta infraestrutura poderá, no imediato, servir outros utentes, por se en-

contrar em zona urbana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES --------------------  

 ------------- 16. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS -------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- (0204/20180511) 16.1 RECONSTRUÇÃO DE MURO, NO LUGAR DE CASAL, LO-

CALIDADE E FREGUESIA DE BEIJÓS, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. PROCESSO N.º 16/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/13, sob o n.º 136). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, em que é requerente a 

munícipe Mariana da Costa Abrantes de Souza, que se encontrava capeado com a infor-

mação dos serviços, datada de três do corrente mês e ano. -----------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços, no sentido de haver o deferimento do pedido formulado pela munícipe Mariana 

da Costa Abrantes de Souza e outorga do respetivo protocolo/contrato de cedências com 

contrapartidas, referente à cedência de espaço para domínio público municipal. -------------------  

 ------------- (0205/20180511) 16.2 CONSTRUÇÃO DE MURO, NO LUGAR DA QUINTA DAS 

ROÇADAS, VILA MEÃ, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL 

DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO N.º 13/2018. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob o n.º 130). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, em que é requerente o 

munícipe José Orlando Gomes Salvador, que se encontrava capeado com a informação 

dos serviços datada de dois do corrente mês e ano. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços, no sentido de haver o deferimento do pedido formulado pelo munícipe José Or-

lando Gomes Salvador e outorga do respetivo protocolo/contrato de cedências com con-
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trapartidas, referente à cedência de espaço para domínio público municipal. -------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro, no início da análise do ponto seguinte, mos-

trou o seu impedimento e saiu da Sala. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0206/20180511) 17. ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES OU ATIVIDADES PRIVA-

DAS. REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 604. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/24, sob o n.º 604). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o requerimento formulado pela trabalhadora Liliana Pa-

trícia Almeida Rodrigues, referente a um pedido de autorização para acumulação de fun-

ções públicas com funções ou atividades privadas, encontrando-se o mesmo enquadrado 

nos termos da legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela trabalhadora Liliana 

Patrícia Almeida Rodrigues, referente à acumulação de funções públicas com funções ou 

atividades privadas, nos termos requeridos e da legislação em vigor. --------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro retomou as suas funções. --------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0207/20180511) 18. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASES DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITOS, GÁS PROPANO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA RESPONSABILIDADE DA 

CÂMARA MUNICIPAL (PISCINAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA BÁSI-

CA NUNO ÁLVARES). ESCOLHA E INÍCIO DE PROCEDIMENTO - CONCURSO PÚBLICO. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/17, sob o n.º 565). ----  



 

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente ao fornecimento supramenciona-

do, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número quarenta e dois, 

datada de dezasseis de abril de dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços, no sentido de se dar início ao concurso público para o fornecimento contínuo de 

gases de petróleo liquefeitos, gás propano para diversos edifícios da responsabilidade da 

Câmara Municipal (Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal e Escola Básica Nuno Álva-

res) com a aprovação das peças processuais, com o preço estimado de €136 000,00 

(cento e trinta e seis mil euros), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, para o período 

de trinta e seis meses, determinando as diligências atinentes à eficácia desta deliberação. -  

 ------------- IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0208/20180511) 19. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DA CASA DA QUINTA DO 

BOIÇO, NA VILA E FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO 

SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/27, sob o n.º 621). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de classificação como imóvel de interesse 

municipal supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços 

número quatro, datada de dezasseis de abril de dois mil e dezoito. ------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços, no sentido de ser promovido o processo de classificação da Casa da Quinta do 

Boiço, sita na Vila e Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Carregal do Sal,  como 

imóvel de interesse municipal, requerido pelo munícipe Joaquim Freire Ferreira Cabral, 

determinando aos serviço as diligências atinentes à eficácia desta deliberação.--------------------  
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 ------------- PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0209/20180511) 20. ESCAVAÇÕES NA ORCA DA VÍBORA. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/05/02, sob o n.º 3430). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente às escavações 

arqueológicas na Orca da Víbora, que se encontrava capeado com o email, datado de um 

do corrente mês e ano, emanado do Mestre José Ventura. -------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, assu-

mindo os respetivos encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0210/20180511) 21. PROPOSTA DO JORNAL CENTRO NOTÍCIAS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/24, sob o n.º 3304).  

 ------------- Este ponto foi retirado da ordem do dia e será agendado oportunamente. ----------------  

 ------------- PROCESSO Nº 574/13.6TBSCD-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0211/20180511) 22. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. INFORMAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/05/08, sob o n.º 686). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-

ado com o email datado de dezassete de abril de dois mil e dezoito, emanado do Advo-

gado Dr. Joaquim Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade mandatar o Presidente da Câmara para promover 

uma reunião com o Advogado, face ao montante de apresentado de honorários, no âmbi-



 

to do processo judicial n.º 574/13.6TBSCD, sobre o qual as partes tinham chegado a um 

acordo.-  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z 

 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0212/20180511) 23. ALTERAÇÃO DA DATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

MÊS DE MAIO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade adiar 

para o próximo dia vinte e oito de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, a 

segunda reunião do mês de maio desta Câmara Municipal que, no seu agendamento ini-

cial, seria  a vinte e cinco, face ao envolvimento dos membros desta Câmara Municipal na 

visita de estudo ao Jardim Zoológico dos alunos da educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo, determinando aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta deliberação. ---    

 ------------- BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0213/20180511) 24. PROGRAMA/CONDIÇÕES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

(ÉPOCA DE VERÃO). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/05/09, sob o n.º 694). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente ao progra-

ma/condições do direito de exploração (época de Verão) das Piscinas Municipais, que se 

encontrava capeado com a informação dos serviços número noventa, datada de sete do 

corrente mês e ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o programa/condições do direito 

de exploração do Bar das Piscinas Municipais (época de Verão), ratificando, ainda, o des-

pacho de concordância do Presidente da Câmara, datado de nove do corrente mês e ano. --  

 ------------- PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0214/20180511) 25. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ------------------------------------------   
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 ------------- O Presidente da Câmara informou o restante Executivo Camarário dos pagamen-

tos havidos, a que se referiam as autorizações com início no número oitocentos e catorze 

e termo no número novecentos e setenta e um, no valor de €226 405,41 (duzentos e vinte 

e seis mil, quatrocentos e cinco euros e quarenta e um cêntimos), todas elas registadas 

nas fichas respetivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade to-

mar conhecimento, concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câma-

ra. ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0215/20180511) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezassete horas e quinze minutos, quando o Presidente deu 

por concluída a agenda da ordem do dia desta reunião, tendo solicitado ao Chefe da Divi-

são de Administração Geral que procedesse à leitura da ata que, para constar, tinha sido, 

entretanto, elaborada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Feita de seguida a respetiva leitura, a Câmara Municipal, decorrida votação nomi-

nal, aprovou por unanimidade a ata nos exatos termos em que a mesma se encontrava 

redigida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0216/20180511) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara foi declarada encerra-

da a reunião, quando eram dezoito horas e quinze minutos, procedendo à assinatura da 

ata, conjuntamente com quem a lavrou. --------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

 ------------- António Manuel Ribeiro 

 -------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 


